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چکیده
با توجه به موضوعات مشترک مطرح شده توسط هیات داوران همايشهاي حسابداري و
ويراستاران مجالت پیرامون مقاالت ارسالي ،اين مقاله فهرستي از نکات قابل توجه ( 1)PTCرا به
منظور کمک به پژوهشگران در بهبود و خود ارزيابي 2مقاالت خود ارائه مينمايد .نکات مهمي که
پژوهشگران بايد به آنها توجه نمايند ،در قالب پنج قسمت اصلي يک پژوهش ،شامل مسئله ،نظريه،
نوآوري (ارزش افزوده علمي) ،طرح/روش پژوهش ،تجزيه و تحلیل و تفسیر يافتهها و نتیجهگیري
ارائه ميگردد .مقاله حاضر از حیث معرفي انواع پژوهشهاي حسابداري ،راهکارهاي افزايش ارزش
افزوده علمي يک مطالعه و معرفي مطالعات برجستهي انجام شده تاکنون در هر مورد ،داراي نوآوري
است .پیش-بیني و طرح اين موضوعات ،ميتواند به محققان حسابداري ،به ويژه دانشجويان دکتري
و اعضاي جديد هیئت علمي کمک نمايد تا يک ايده ابتدايي پژوهش تجربي در حسابداري را به
مطالعهاي انديشمندانه و با دقت طراحي شده تبديل نموده و بازخورد مفیدتري دريافت نمايند.
واژههای کلیدی :پژوهش تجربي حسابداري ،خود ارزيابي ،فهرست نکات قابل توجه.
طبقهبندی موضوعیC18 :
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 1دانشجوی دکتری حسابداری ،دانشگاه فردوسی مشهد)b.haghighitalab@yahoo.com( ،
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مقدمه
تاکنون برخي مسائل خاص به ويژه پیرامون ارزشافزايي مطالعات و طرح پژوهش ،به صورت
مکرر در همايشها مطرح شده و امکان پیشبیني اين مسائل ،بررسي و خود ارزيابي منظم و
موثر اين عوامل را به محققان ميدهد .اين مقاله ،فهرستي از نکات قابل توجه را در تهیه
پژوهشهاي تجربي حسابداري ارائه ميکند .پژوهشهاي تجربي موفق بايد از هر دو لحاظ
مفهومي3و تجربي4معتبر باشند .از لحاظ ساختاري سه قسمت اول يک پژوهش تجربي ،شامل
موضوعات مفهومي و دو قسمت بعدي شامل مسائل تجربي است .ساختار سه بخش ابتدايي
موضوعات مفهومي مشابه بوده و پیرامون طرح سوال اولیه پژوهش به صورت شفاف ،توسعه
نظريهي 5مطالعه و منطق مرتبط با آن و ارزيابي و مکتوب نمودن افزوده علمي6و داليل انجام
مطالعه موضوعاتي را ارائه ميدهند .قسمت چهارم در برگیرندهي زيرمجموعههاي جداگانه به
ترتیب شامل طرح تحقیق و تجزيهوتحلیل مطالعات تجربي ،7آزمايشگاهي ،8میداني 9و يا
پرسشنامهاي10است .قسمت پنجم بر تفسیر يافتهها و نتیجهگیري تمرکز دارد.
انتظار ميرود ،استفاده از فهرست نکات قابل توجه اين مقاله ،نويسندگان را در طرح روشن
افکار خود ياري نمايد ،امري که پیش شرط انتقال موثر ايدههاي آنان به ديگران است .همچنین
استفاده از اين فهرست به صورت گروهي به طور بالقوه ميتواند ارتباطات میان نويسندگان
مشترک (همکار)  11را با افزودن ساختاري منظم به اين فرآيند بهبود بخشد .بنابراين هدف اين
مقاله کمک به محققان حسابداري در بهبود کیفیت مطالعات و طرح شفاف نحوه بررسي
موضوعات اصلي توسط داوران است .اگرچه بهبود کیفیت ،تضمینکننده چاپ مقاله نیست ،اما
ميتواند به احتمال چاپ را افزايش دهد .مطالعات متعدد ديگري ،ابزار نوشتن منظم در هنگام
آمادهسازي آثار علمي براي چاپ در نشريات (آنوگازي و همکاران )2011 ،و يا راههاي براي
عضويت هیات علمي جهت آگاهي دانشجويان دورهي دکتري يا اعضاي هیات علمي فعلي
(براي بهبود اين دوره) از لحاظ پژوهشي (بیر و همکاران )2010 ،و يا مديريت فرآيند بررسي
مطالعات حسابداري (اولر و همکاران2016 ،؛ دالتون وهمکاران )2016 ،پیشنهاد نمودهاند ،اما
اين مقاله به فرآيند پژوهش ميپردازد .با اين وجود ،تمامي جنبههاي موضوعات مرتبط با فرآيند
تحقیق را نميتوان در اين مجال تبیین نمود لذا موضوعاتي انتخاب شدهاند که مکرراً طرح مي-
شوند .اين فهرست نميتواند جايگزين آموزش ،دريافت مشاوره از همکاران ،بازخورد از
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سمینارها و تالش مستمر براي کامل کردن موفقیتآمیز يک پژوهش باشد ،اما به گونهاي
طراحي شده که محققان را به عمیق فکر کردن تشويق نمايد .در ادامه خالصهاي از اين فهرست
ارائه ميگردد .ابتدا نکات مرتبط با سه قسمت مفهومي شامل سوال تحقیق ،نظريه و افزوده علمي
پژوهش مطرح و سپس نکاتي پیرامون تجزيه و تحلیل و طرح تحقیق و تفسیر يافتهها و
نتیجهگیري ارائه ميشود.
سوال تحقیق
سوال تحقیق شما دقیقاً چیست؟ با توجه به موارد ذيل ذهن و نوشته خود را روشن نمايید.
معناي عبارات کلیدي12در سوال تحقیق :ادبیات حسابداري شامل اصطالحات متعددي است
که بايد به دقت تعريف شوند مانند کیفیت سود ،13استقالل حسابرس14و قرارداد بهینه .15بهعنوان
نمونه دچو و همکاران ( ،)2010بیان کردند که "کیفیت سود" تنها ميتواند در شرايط خاصي
تعريف گردد ،زيرا معاني مختلفي براي استفادهکنندگان مختلف از اطالعات دارد .اين مفاهیم
به روشهاي مختلفي مانند ضريب پاسخ به سود16و اقالم تعهدي اختیاري17در تحقیقات قبلي
تعريف عملیاتي شدهاند .در نتیجه محققان کیفیت سود ،بايد تعريف دقیقي از اين مفهوم ارائه و
توضیح دهند که چگونه براي اهداف مطالعهي خود آن را عملیاتي ميسازند.
حوزه 18سوال تحقیق :هیچ مطالعهاي نميتواند تمام جنبه هاي يک موضوع را بررسي نمايد،
اما نکتهي مهم توجیه اين است که قسمت مدنظر محقق ،با در نظرگرفتن چگونگي تاثیر ساير
حوزهها بر آن ،از چه جنبههايي داراي اعتبار و ارزش افزوده علمي ،مناسب است .محققان بايد
توجه نمايند که چگونه انتخاب حوزه تحقیق ميتواند بر تمرکز ،19اعتبار20و افزوده علمي مطالعه
تاثیر گذارد .در خصوص تمرکز ،تعداد صفحات مرسوم در مقاالت حسابداري ،امکان پرداختن
موثر به يک موضوع را محدود ميسازد .اغلب مطالعات قادرند تنها يک يا دو موضوع را به طور
موثر تبیین نمايند ،اما داوران غالباً راههايي پیشنهاد ميدهند تا محقق حوزه مطالعه را گسترش
دهد .محقق بايد به دقت بررسي نمايد اگر توسعه حوزه ،بینش جديد با اهمیتي را به موضوع
اصلي اضافهکند ايده خوبي است ،اما افزودن کامل موضوعي ديگر ،تمرکز مطالعه بر موضوع
اصلي را کاهش ميدهد .همچنین حیطه تحقیق ميتواند بر اعتبار يافتهها اثر بگذارد .منطق
کنارگذاشتن يک موضوع اغلب اين است که تاثیر آن کمتر اهمیت دارد و يا ميتواند برون
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زا21در نظر گرفته شود .فرانسیز و شیپر ( ،)1999با سنجش رابطه میان بازده سهام با سود و
اطالعات ترازنامه ،تغییرات در مربوط دانستن صورتهاي مالي براي سرمايهگذاران را بررسي و
دريافتند که بین سالهاي  1952الي  ،1994سود ارتباط ارزشي 22کمتري داشته و ترازنامه مربوط
تر بودهاست .اگر حیطه تحقیق مزبور فقط به رابطه میان بازده سهام و سود يا فقط به رابطه میان
بازده سهام و اطالعات ترازنامه محدود شده بود ،به نتايج متضادي در خصوص چگونگي تغییر
در مربوط بودن صورتهاي مالي دست مييافت.
آيا سوال تحقیق مبین يک رابطه علي 23است يا همبستگي؟ تحقیقات حسابداري اکثر روابط
علي را تا همبستگي نشان ميدهند .در تحقیق علي هدف اين است که از معلول (متغیر وابسته)
به علت احتمالي (متغیر مستقل) برسیم .بنابراين گذشتهنگر بوده و يافتههايي قويتر و قطعيتر
بدست ميدهد ،اما در همبستگي ،هدف بررسي ارتباط متغیرها است .با اين وجود ،در اغلب
تحقیقات تجربي يا میداني ،همزماني24و ماهیت درون زايي25دادهها سبب ميشود که توان ترسیم
استنتاجهاي علي محدود گردد .تحقیقات شبه آزمايشي ،براي تعیین رابطه علي مناسبترند زيرا
متغیر مستقل Aبا ثابت نگهداشتن ساير عوامل ،ميتواند قبل از اندازهگیري متغیر وابسته، B
دستکاري شود .به طور عکس محدوديت آزمايش اين است که ساير عوامل محیط طبیعي که
در محیط آزمايش ،اندازهگیري ،دستکاري يا کنترل نميشوند ميتوانند تاثیر  Aبر  Bرا در
محیط آزمايش خنثي يا تقويت نمايند.
نظریه
آيا چارچوب مفهومي مطالعه شما ،منطقاً سازگار 26و معتبر است؟ براي پاسخ به اين سوال دو
گام ذيل را انجام دهید:
بسط چارچوب مفهومي :چارچوب مفهومي مطالعه خود را با بکارگیري بحثهاي تئوريک
و/يا يافتههاي تحقیقات تجربي قبلي در يک حوزه خاص بسط دهید:
 اطمینان حاصل کنید که پیشینه تحقیق شما به اندازه کافي براي شناسايي تمام نظريههاي
مرتبط با موضوع که منجر به پیشبینيهاي مشابه يا متضاد 27خواهند شد ،کامل است .به
جاي فهرست کردن پیشینه تحقیق ،توضیح دهید چگونه نظريهها و شواهد موجود در ادبیات
فعلي با سوال تحقیق مرتبط ميگردد.
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 هنگام تجزيه و تحلیل از نظر عوامل کلیدي ،به برقرار ماندن نظريهي اصلي توجه نمايید.
مفروضات مطالعه را در خصوص انگیزهها و اولويتهاي تحقیق به صورت يکنواخت اعمال
نموده و اگر مفروضات براي عوامل کلیدي يکنواخت نیستند ،آنها را اصالح نمايید .به
عنوان نمونه در مطالعهاي که مديران دو نوع تصمیم اتخاذ ميکنند ،اگر مديران در اتخاذ
تصمیم اول تحت تاثیر سوگیري شناختي X 28قرار دارند ،همین اثر بايد بر تصمیم دوم نیز
تاثیر گذارد ،مگر اينکه توضیح داده شود تفاوتهاي موجود در شرايط اخذ تصمیم دوم،
اين سوگیري را حذف مينمايد .همچنین در مطالعه مديران و تحلیلگران ،اگر فرض شود
مديران تصمیمگیرندگان منطقي هستند ،تحلیلگران نیز اين چنین در نظر گرفته ميشوند مگر
مطالعه دلیلي را براي وجود تمايز ارائه دهد.
 اطمینان حاصل کنید که تمامي فرضیهها/پیشبینيهاي انجام شده در مقاله با يکديگر سازگار
هستند .به عنوان مثال اگر مطالعه فرض ميکند که رقیبان شرکت ميتوانند از جنبهاي خاص
رفتار استراتژيک شرکت را پیشبیني کنند ،بايد در خصوص ساير جنبههاي رفتار
استراتژيک نیز مفروضات مشابهي در خصوص توان پیشبیني بکار رود.
 سازوکاري را که به وسیله آن ،مفاهیم حوزه کار شما با يکديگر مرتبط ميشوند ،تبیین
نمايید .تبیین جزئیات اين سازوکار با مستندسازي نحوه واقعي بکارگیري اين مفاهیم در
عمل ،درک کاملتري از منطق مطالعه براي خواننده ايجاد ميکند .گفتگو با شاغلین مرتبط
با اين حوزه ،راه مناسبي براي کسب اين دانش است .به عنوان مثال محققاني که نقش
اطالعات حسابداري را در تصمیمات موسسات رتبه بندي اوراق قرضه 29مطالعه ميکنند
ممکن است پس از مصاحبه با يک تحلیلگر درک جديد و قابل توجهي از جنبههاي مهم
مطالعه خود بدست آورند.
 نتايج ديگري را که در صورت صحت نظريه ،منطقاً بايد يا نبايد مشاهده شوند را بیان نمايید.
آيا نظريه تحقیق شما بايد در ساير محیطها بر قرار بماند يا خیر (تجزيه و تحلیلهاي
مقطعي ،)30عواقب (پیامدهاي) بالقوه 31و اثرات ضمني (عوامل مداخله گر)  32در صورت
برقراري نظريه شما چیست؟
براي مثال ،مطالعهي برنارد و توماس ( ،)1990در خصوص نوسانات پس از اعالم سود 33نمونه
مناسبي از بسط چارچوب مفهومي را در بر دارد .آنها بیان کردند سرمايهگذاران ساده لوحانه
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باور دارند که سودهاي فصلي از گام تصادفي فصلي پیروي ميکنند در حاليکه ،در حقیقت
يک طرح سري زماني پیچیدهتر دارند .اين ويژگي خاص از باور سرمايهگذاران ،محققان را قادر
ميسازد تا پیشبینيهايي در مورد زمانبندي ،اندازه و عالمت واکنشهاي بازار بعد از اعالم سود
انجام دهند .در پیشبیني مقطعي 34نوسانات بازده سهام پس از اعالم سود ،در يک بازه سه روزه
پس از اعالم سود متمرکز شد .آنها پیشبیني نمودند که بازدههاي سهام در همان جهت اخبار
سود اولیه نوسان نموده و در سه ماهههاي بعدي مقدار اين نوسان کاهش مييابد .سپس در سه
ماههي چهارم ،عالمت نوسان معکوس عالمت اخبار سود اولیه خواهد شد .آنان براي هر يک
از اين پیشبینيها شواهدي فراهم آوردند ،که اعتبار توضیحات آنان را افزايش و پذيرش
توضیحات رقیب 35را دشوار ميکند.
تشريح توضیحات رقیب :پیشبینيهاي مطالعهي شما چه تفاوتي با توضیحات مختلف موجود
دارد؟ چرا توضیحات ديگر در اين حوزه فاقد اهمیتاند؟ شناسايي و تجزيه و تحلیل توضیحات
رقیب براي يک نظريه ميتواند اعتبار يافتهها را افزايش دهد .اينکه کدام يک از يافتههاي اين
نظريه با نظريات ديگر در مطالعات پیشین مطابقت دارد يا ندارد .حتي اگر تشخیص کامل
تفاوتهاي توضیحات احتمالي رقیب امکان پذير نباشد ،شناخت آنها به اين منظور که تا چه
میزان تشخیص تمايز میان توضیحات محقق و توضیحات رقیب ضرورت دارد ،الزم است.
افزوده علمی
پژوهش به درک از حسابداري چه چیزي را ميافزايد؟ افزودهي علمي در حقیقت اثر مطالعه
بر حوزه تحقیق را نشان ميدهد .تصمیمگیري در خصوص اينکه چه چیز افزوده علمي با اهمیتي
را شکل ميدهد ،مستلزم قضاوت است و ممکن است ايجاد افزوده علمي سالها طول بکشد.
اگرچه خوانندگان اغلب توافق نظر دارند که يک مطالعه زماني افزوده علمي دارد که محققان
به روشني نوآوريها را بر شمارند ،نه اينکه پي بردن به آنها را با توجه به نتايج مطالعه به
خوانندگان واگذار نمايند .افزوده علمي ممکن است از يک يا چند جنبه در مقاله وجود داشته
باشد که ميتواند خوانندگان را به شايستگي 36هر چه بیشتر مقاله متقاعد سازد .محققان بايد
چارچوب مفهومي( 37بخش )2را بهعنوان خاستگاه مهمي از ايدهها براي نوآوري مطالعه ترسیم
و براي اطمینان از وجود افزوده علمي در مقاله خود دو گام ذيل را اتخاذ نمايید.
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تبیین ابعاد جدید یا جالب مطالعه
الف -عنوان به خودي خود جالب يا با اهمیت است ،زيرا به يک پديده فراگیر 38يا روندي
درحال ظهور ،39موضوعات بحث برانگیز ،40قانوني/يا يک موضوع داغ 41مرتبط است ،از نظر
کمي يا کیفي اهمیت دارد ،يک سوال اساسي حسابداري ،يا يک عامل حیاتي پیرامون
گزارشگري مالي يا مديريتي ،حسابرسي ،مالیات و يا ساير جنبههاي عملکرد يک سازمان را
توضیح دادهاست .بهطور نمونه ،مطالعه بارتون و مرکر ( ،)2005در خصوص اعتبار افشائیات
گزارشگري مالي مديريت 42ديدگاهي جديد دربارهي عاملي اساسي و مرتبط با فرآيندي مهم
در حسابداري است .طرح تمايل مديريت به انتساب عملکرد ضعیف خود به عوامل برون
سازماني ،ادبیات قبلي تحقیق در خصوص افشا را گسترش داد .آنان نشان دادند هنگاميکه مدير
اظهارات محتمل (باورکردني ،پذيرفتني)  43از عملکرد ضعیف ارائه ميدهد ،تحلیلگران سود
باالتري را پیشبیني ميکنند در مقايسه با زمانيکه اظهارات او قابلپذيرش نبوده يا توضیحاتي
ارائه نميگردد .يعني اظهارات غیرمحتمل مدير ،به جاي برداشت مطلوب ،بهعنوان سخنان بي
ارزش44در نظرگرفته شده ،تحلیلگران مالي ديدگاه منفي نسبت به آن داشته و با پیش بیني سود
کمتر ،هزينه سرمايه افزايش مييابد.
ب -مطالعه نسبت به مطالعات قبلي متمايز است يا آنها را بسط ميدهد؟ مطالعه با بررسي
موضوع از يک ديدگاه جديد45يا شناسايي يک حوزه ،روش يا نظريهي جديد ،دانش ما را در
خصوص يک موضوع قبالً بررسي شده ،توسعه ميدهد و يا نتايج ناهمگون 46تحقیقات گذشته
را با هم تطبیق 47يا قسمتي از معماي ادبیات تحقیق را برطرف مينمايد .اگر نتايج مستقیماً از
مطالعات قبلي يا اکتشافات فردي حاصل نشده و يافتهها براي خوانندگان بديهي به نظر ميرسند،
بحث نمايید که چه داليل ديگري ميتوانند وجود داشته باشند .مطالعهي بامبر و همکاران
( )2010به طور موثر چگونگي گسترش ادبیات پیشین را به روشي جديد و مهم ارائه ميدهد.
محققان بیان کردند که تئوريهاي استفاده شده در اغلب تحقیقات قبلي ،براي ويژگيها و
اولويتهاي خاص مدير که بر گزارشگري مالي موثرند ،هیچ نقشي يا نقش اندکي در نظر
گرفتهاند .آن ها با ترسیم يک تئوري مديريت جايگزين که اجازه ميداد ارزشها و سبکهاي
شخصي مديران ارشد ،بر انتخابهاي گزارشگري تاثیر بگذار ،شواهد تجربي مناسبي فراهم و
مالک جديدي براي افشا شناسايي نمودند که بر تحقیقات آتي حوزه افشا تاثیرگذار است.
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تعیین اثر مطالعه بر تغییر مفاهیم ،افراد ،عقاید ،اعمال
مفاهیم با اهمیت در قالب تئوري يا عمل را که بر مبناي مطالعهي شما تغییر خواهند نمود ،
شناسايي نمايید .عقايد يا اعمال چه کساني مانند محققان ،سرمايهگذاران ،تحلیلگران ،مديران،
حسابرسان ،ممیزان مالیاتي ،قانونگذاران (تدوينکنندگان سیاستها) در نتیجهي مطالعه شما
احتماالً تغییر خواهد کرد؟ مطالعهي فردريک و لیبي ( ،)1986مطالعهاي است که مفاهیم با
اهمیتي براي تحقیقات آتي و افزوده علمي دربر داشت .پیش از آن محققان انتظار عملکرد بهتر
حسابرسان باتجربهتر ،از کم تجربهتر را داشتند ،اما نتايج متفاوتي در خصوص اثر تجربه بر
قضاوت حسابرس بدست آمد .نوآوري اصلي اين بود که آزمون شناسايي تفاوت عملکرد میان
حسابرسان باتجربه و بي تجربه ،بايد زماني که حسابرسان انواع خاصي از دانش حسابرسي را فرا
گرفتند صورت گیرد .اگر انجام کاري تنها نیازمند دانش فرد تازه کار باشد ،هر دوحسابرسان با
تجربه /بي تجربه خوب عمل ميکنند و هیچ تفاوتي يافت نميگردد .اين امر نشان داد چرا
مطالعات قبلي ،که سطح دانش مورد نیاز را مشخص نميکردند ،قادر به مستندسازي در مورد
نتايج يکنواخت در بخش تفاوت عملکرد بر اساس تجربهي حسابرسان نبودند .اين مطالعه
توانست به سرعت رويکرد محققان در مطالعه تخصص حسابرس را تغییر دهد.
تجزیه و تحلیل و انواع طرح پژوهش
پژوهشهای تجربی
انتخاب نمونه ،شاخصها 48و مدلهاي تجربي مناسب :در تحقیقات تجربي محقق به متغیرهاي
موجود در محیط طبیعي به عنوان شاخص براي ساخت متغیرها اتکا مينمايد .براي انتخاب نمونه
توجه به موضوعات ذيل ضروري است:
 توجه به به اندازه و معرفبودن نمونه وتناسب روش نمونهگیري از قبیل تصادفي 49يا خوشه-
اي بودن 50و حداکثرسازي قدرت آزمون آماري 51در هنگام انتخاب نمونه اهمیت دارد.
محققان بايد در تعمیم نتايج حاصل از حوزه پژوهش به ساير حوزهها محتاط باشند ،خصوصاً
هنگامي که به دلیل هزينهبر بودن ،دسترسي محدود به دادهها يا مشکل خودانتخابي،52
گزينش نمونهي کوچک و کمتر معرف تنها راهکار است.
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 بررسي وقوع رفتار مورد انتظار از متغیرهاي مستقل و وابسته ضرورت دارد .اعتبار معیار
مطالعه 53در اينجا مدنظر است .اگر مطالعه معیاري جديد ارائه ميدهد محققان بايد اعتبار
ساخت معیار را کنترل نمايند .تا زمانيکه معیار مخدوش باشد ،استفاده از معیارهاي
جايگزين براي کنترل استحکام نتايج ،داراي اهمیت است.
 بررسي منطقي بودن دادهها با در نظر داشتن دانش موجود در حوزه تحقیق (اعتبار دادهها)
اهمیت دارد.
 از انطباق زمان متغیرهاي مستقل و وابسته يا اندازهگیري متغیرها در دوره زماني مناسب
اطمینان حاصل شود.
توجه به توضیحات رقیب
 آيا متغیر وابسته يا مستقل ساختاري غیر از رفتار مورد انتظار را نشان ميدهند؟ هنگاميکه
خطاي مدل براي نشان دادن روابط متغیرها ،قابل توجه است .اگر قرار باشد در آزمون
تجربي ،متغیرهاي  Xو  Yرابطه بین مفاهیم  Aو Bرا مشخص کنند ،اما خطاي مدل به شکل
قابل توجهي باال باشد ،وجود رابطه آماري بین  Xو  Yضرورتاً وجود چنین ارتباطي بین
مفاهیم  Aو Bرا نشان نميدهد.
 آيا روابط مستند شده بین متغیرهاي مستقل و وابسته تورش دار است .اگر طرح ريزي
خوبي 54از مفاهیم به متغیرها صورت گرفته باشد ،رابطه بدست آمده بین متغیرهاي Xو Y

به سه دلیل ،ممکن است تورشدار باشد .اول ،وجود متغیرهاي حذف شده 55است؛ هنگامي-
که محققان از اندازهگیري متغیرهاي خاصي که با هردو متغیر مستقل و وابسته مرتبط است ،
عاجز هستند .بنابراين تاثیر آنها قسمتي از عبارت خطا خواهد شد .خودانتخابي عامل رايجي
در ايجاد اين مشکل است و هنگامي رخ ميدهد که اوالً ارزش متغیر وابسته تنها براي
زيرمجموعه کوچکي از نمونه 56که به انتخاب درونزا 57بستگي دارد ،مورد مشاهده قرار
ميگیرد (تاکر ،2010لنوکس و همکاران .)2012براي مثال ،در مطالعهاي که دقت معیارهاي
پیشبیني مديريت را بررسي ميکنند ،نمونه تنها دربرگیرندهي شرکتهايي خواهد بود که
58

پیشبینيهاي مديريت را منتشر کردهاند و دوماً متغیر مستقل يک متغیر شاخص درون زا

است .براي نمونه کاسنیک و لِو ( ،)1995رابطه میان انتشار هشدار سود شرکت X( 59به
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عنوان متغیري شاخص) و بازده سهام ( )Yرا هنگاميکه تصمیم شرکت براي انتشار هشدار
سود درون زا باشد ،آزمون کردند .آنها رابطه اي منفي میان اين دو متغیر يافتند که با ادبیات
قبلي سازگار است ،با اين وجود ،چگونگي انتشار هشدار سود ،ميتواند تحت تاثیر برخي
عوامل غیر قابل مشاهده مانند انتظارات مديريت از سود آتي قرار گیرد .از آنجا که عوامل
مذکور غالباً با بازده سهام مرتبطاند ،ناديده گرفتن آنها ميتواند مشکل متغیرهاي حذف
شده را ايجاد کند .بدون کنترلهاي مناسب هر دو نوع خود انتخابي ميتواند منجر به برآورد
سوگیرانه گردد .مطالعهي انجام شده توسط تاکر ( )2007نشان داد ،شرکتهايي که اخبار
منفيتر مرتبط با عدم اعالم سود 60دارند ،مايلند هشدار سود بیشتري اعالم نمايند .او دريافت
که پس از استفاده از مدل انتخاب هک من 61براي کنترل اخبار منفي غیرقابل مشاهده مرتبط
با انتشار هشدار سود ،رابطه منفي میان انتشار هشدار سود و بازده سهام به کلي ناپديد خواهد
شد .دوم ،همزماني 62متغیر وابسته با متغیر مستقل (تقارن) است؛ هنگامي رخ ميدهد کهX

(متغیر مستقل)( Y ،متغیر وابسته) را تحت تاثیر قرار ميدهد ،اما همزمان  Yنیز بر  Xموثر
است .بنابراين  Xبا عبارت خطا همبستگي دارد .مطالعات گذشته بیان کردند که شرکتها
هشدار سود را براي کاهش خطر دادخواهي 63منتشر ميکنند .با اين وجود فرانسیز و
همکاران ( ،)1994رابطه اي مثبت بین انتشار هشدار سود ( )Xو خطر دادخواهي ( )Yنشان
دادند .بهعبارتي هشدار سود به جاي کاهش خطر دادخواهي ،آن را افزايش ميدهد .فیلد و
همکاران ( ،)2005اين معما را اينگونه تشريح نمودند که شرکتها با خطر دادخواهي باال
( )Yاحتماالً بیشتر هشدار سود ( )Xمنتشر ميکنند؛ بهعبارتي  Xخود تابعي از Yاست .آنها
نشان دادند که پس از کنترل عامل همزماني ،در واقع هشدار سود ،خطر دادخواهي را کاهش
ميدهد و سوم وجود خطاي اندازهگیري در متغیر مستقل است.
طراحي آزمونهاي پشتیبان نظريه :آزمونهايي را براي پشتیباني از نظريه خود طراحي و تاثیر
توضیحات جايگزين را با انجام يک يا چند روش ذيل ،کنترل نمايید.
 تجزيه و تحلیل جامعي64را براي آزمون پیشبینيهاي مختلف پیرامون نظريه انجام دهید .آيا
در شرايط خاصي روابط همبستگي قويتر از ديگر شرايط است؟ آزمون پیشبینيهاي
مختلف ميتواند سناريوي تحقیق را تقويت و به ايفاي نقش مناسب توضیحات رقیب ،در
نتايج کمک نمايد .از آنجا که متغیرهاي حذف شده در شرايط تحلیل مقطعي ديگر مربوط
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نیستند؛ بنابراين اثر آنها از بین رفته و توضیحات رقیب رد ميشوند .برنارد و توماس ()1990
دريافتند که نوسانات پس از اعالم سود در سه روز پس از اعالم سود متمرکز ميشوند،
توضیح رقیب اين بود که اين نوسانات ناشي از ريسک هستند ،در حاليکه بعید است ريسک
در همان روزها تغییر نمايد.
 تجزيه و تحلیلهاي حساسیت 65را براي ثابت نگهداشتن و حذف تاثیر سايرعوامل که تقريباً
در طول زمان ثابتاند ،انجام دهید .بررسي روابط میان تغییرات در متغیر مستقل و متغیر
وابسته به رفع تاثیر عوامل حذف شده کمک ميکند .بهعنوان نمونه يک توضیح رقیب براي
رابطه منفي میان کیفیت کنترل داخلي و هزينه سرمايه بدست آمده در مطالعهي اشباک و
ديگران ( ،)2009اين است که چنین رابطهاي از تفاوتهاي سیستماتیک مشخص موجود
بین شرکتهاي دارا و فاقد ضعف کنترل داخلي و نه از خود ضعفها ناشي ميگردد .آنان
تحلیل حساسیت انجام و نشان دادند براي شرکتهايي که ضعف کنترل داخلي خود را
برطرف و کیفیت کنترل داخلي را بهبود بخشیدند در محدوده زماني دورهي افشاي اين
بهبودها ،هزينه سرمايه به شکل قابل توجهي کاهش يافته ،در حاليکه تفاوتهاي
سیستماتیک مذکور (طبق توضیحات رقیب) در اين دوره تغییري نداشتهاند.
 تاثیر عوامل مداخلهگر برون زا 66در تحلیلها را مدنظر قرار دهید تا ترتیب روابط علیتي 67با
لحاظ اين عوامل به عنوان متغیر مستقل ،کنترل گردد .آزمون بررسي اثر عوامل برونزا،
تاثیرات عوامل برون زا را که سبب تغییر يک يا چند متغیر مستقل ميشوند ،شناسايي مي-
نمايند .چنین آزمايشهاي طبیعي68درصدد استخراج تغییرات محیطي هستند که فراتر از
کنترل شرکت ،سرمايهگذاران و ساير بازيگران استراتژيک هستند .اگر  Yدر جهت مورد
انتظار تغییرات برونزا در  ،Xتغییر نمايد ،احتماالً  Xايجاد کننده  Yاست .بنابراين اين بررسي
به تبیین رابطه علیتي کمک خواهد نمود .فانگ و ديگران ( ،)2009با استفاده از يک شک
برون زا به رد توضیحات رقیب کمک نموده و رابطهاي مثبت میان نقدشوندگي سهام شرکت
و ارزش شرکت را مستند ساختند .به اعتقاد آنان ،نقدشوندگي بیشتر ،محتواي اطالعاتي
قیمتهاي بازار را باال ميبرد ،بنابراين سبب تقويت ارزش شرکت ميگردد .توضیح رقیب
اين بود که سرمايهگذاران نهادي 69مشتاقند سهام شرکتي را نگهداري نمايند که ارزش
بااليي دارد و اين انتخاب سرمايهگذاري توسط آنان سبب افزايش نقدشوندگي خواهد شد
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(رابطه علیتي معکوس ،ارزش باالي شرکت مسبب نقدشوندگي باالست) .در سال 2001
زمانيکه تفاوت بین قیمت خريد و فروش در بورسهاي دنیا و هزينه معامالت در اثر يک
عامل بیروني کاهش پیدا کرد و نقدشوندگي خصوصاً براي شرکتهايي که بیشتر در حال
معامله بودند ،افزايش يافت .افزايش در نقدشوندگي به وسیلهي عاملي برون زا رخ داده به
شکل مثبتي منجر به تغییر در ارزش شرکت ميگردد.
 از تکنیک اقتصادي 70مناسبي استفاده کنید تا مالحظات (روابط) خاص را تشريح نمايید (به
عنوان مثال ،با استفاده از آزمون علیت گرنجر 71تعیین نمايید که رابطه علیتي معکوس آنچه
پیش بیني کردهايد ،هست يا خیر).
پژوهشهای آزمایشگاهی
انتخاب طرح و عملیاتينمودن متغیرها 72براي انجام بهترين آزمون و رد توضیحات جايگزين:
براي اين منظور چهار نکته ذيل را مدنظر قرار دهید:
 آيا عملیاتيسازي متغیر مستقل ،مطابق ساختار نظري مقاله است؟ محققان تجربي از متغیرهاي
موجود در محیط واقعي ،بهعنوان شاخص دستیابي به ساختارهاي نظري مورد عالقه استفاده
ميکنند .برعکس ،مطالعات آزمايشگاهي تاحد زيادي با تعريف معیارهاي خود ،نگرانيهاي
مرتبط با اعتبار ساختاري را به منظور دستیابي به ساختارهاي نظري مدنظر کاهش ميدهند.
 آيا سطح (میزان) انتخاب شده 73از متغیر مستقل ،قابلیت تغییر کافي 74فراهم ميسازد به
نحوي که نقاط بحراني موجود در يک دامنه را به منظور آزمون روابط پیشبینيشده بین
متغیرها تشخیص دهد؟ انجام آزمون آزمايشي ،75براي اطمینان از اينکه مشارکتکنندگان
سطوح مدنظر از متغیرهاي مستقل را دارا هستند ،مناسب است .به عنوان نمونه اگر هدف
سنجش اثرات انگیزههاي پايین ،متوسط و باال باشد ،يک آزمون آزمايشي ميتواند تعیین
نمايد که آيا مشارکتکنندگان نیز سطوح متغیر مستقل انگیزش را در ابزار تجربي76در قالب
سه گروه مجزاي مذکور در مييابند يا خیر؟
 توجه نمايید که آيا متغیر مستقل به صورت درون زا يا برون زا تعريف ميشود و بهترين
روش عملیاتي سازي آن در آزمايش چیست؟ اگر براي دستیابي به کنترل آزمايشگاهي،
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متغیري درونزا بهصورت برونزا عملیاتي گردد (بهعنوان مثال ،از طريق تخصیص تصادفي
يا تطبیق ،)77به هزينه و منافع بکارگیري چنین روشي توجه نمايید .در آزمون تجربي برخي
متغیرها دستکاري ،برخي در شرايط تحقیق اندازهگیري ،ساخته و يا تصادفي ميشوند .در
عملیاتي سازي يک متغیر درون/برونزا ،توجه به چگونگي رخداد آن در محیط طبیعي،
حائز اهمیت است .تخصیص تصادفي و برونزاي مشارکتکنندگان در آزمايشات مفید
است ،زيرا احتمال اينکه تفاوتهاي مشاهده شده ناشي از تفاوت در ويژگيهاي خاصي
از مشاکت کنندگان (نظیر سن ،جنس و تجربه) باشد را کاهش ميدهد .همچنین تخصیص
تصادفي مشکل خود انتخابي را حذف و به رفع مشکالت روابط علیتي ،متغیرهاي حذف
شده و همزماني نیز کمک ميکند .از آنجا که تنها متغیر مستقل در شرايط تحقیق
آزمايشگاهي تغییر خواهد کرد ،موضوع همزماني مطرح نیست .همچنین ،از آنجا که متغیر
مستقل پیش از اندازهگیري متغیر وابسته ،دستکاري شده ،اين نگراني که برخي متغیرهاي
حذف شده ميتوانند تغییر در متغیر وابسته را توضیح دهند ،کاهش مييابد.
ايراد تخصیص تصادفي اين است که نميتواند برخي اثرات متقابل مهم که غالباً در بسیاري
از محیطهاي طبیعي رخ ميدهند ،را مدنظر قرار دهد .به عنوان مثال ،تخصیص تصادفي کارکنان
به قراردادهاي پاداش يا جريمه ،امکان دستیابي به اينکه چرا و چقدر مديران ارشد ارائه هر نوع
از اين قرادادها را انتخاب و کارکنان چگونه به انتخاب آنان واکنش نشان ميدهند ،را میسر
نميسازد .همچنین بر خالف شرايط طبیعي ،کارکنان به شکل داوطلبانه نوع قرارداد خود را
نپذيرفتهاند ،بنابراين تعمیمپذيري نتايج محدود ميگردد .رفتار کارکنان به نوع قرارداد و به
برخورد کا رفرما با قرارداد بستگي دارد و اگر بررسي اين رفتار مدنظر باشد ،تخصیص تصادفي
برونزا مناسب نبوده و ميتواند شواهد گمراهکنندهاي در خصوص رفتار کارکنان در محیط
طبیعي ايجاد کند.
در زمان آزمون متغیري که در محیط طبیعي درونزا تعیین شده ،محققان بايد از اثرات بالقوه
دستکاري نمودن برون زاي آن در محیط آزمايشگاه آگاه و به آن توجه نمايند .همچنین
هنگامیکه در محیط آزمايشگاه ،مشارکتکنندگان به سطوح مختلفي از متغیر مستقل ،به شکل
درونزا خود انتخاب ميشوند ،محققان بايد به روشني از اثرات بالقوهي ضعفهاي کنترل
آزمايشگاهي ،آگاه و به آن توجه نمايند .محققان ميتوانند هر دو روش را در يک مطالعه استفاده
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کنند و يا هنگامي که مطالعه اولیه از تخصیص تصادفي استفاده نموده ،مطالعه بعدي ميتواند
آزمون نمايد که آيا نتايج گزارش شده ،در شرايطي که مشارکتکتتدگان مجازند بر هم اثر
متقابل بگذارند ،برقرار ميماند يا خیر؟ ترکیب هر دو رويکرد معموالً درک کاملتري از
موضوع فراهم مينمايد.
 در خصوص اينکه از طرح بینگروهي78يا درونگروهي 79استفاده کنید ،تصمیمگیري
نمايید .مشارکتکنندگان ميتوانند بدون ايجاد شرايط آزمايشگاهي و با حداقلسازي
ريسک متغیرهاي حذف شده به عنوان گروه کنترل خود نیز عمل نمايند .در طرح درون-
گروهي ،يک گروه از مشارکتکنندگان ،شرايط تحقیق مختلفي را دريافت ميکنند.
استفاده از مشارکتکنندگان به عنوان گروه کنترل خود بهدلیل کاهش تغییر (نوسان) در
پاسخها ،مزيت آماري دارد .اگرچه چنین طرحي ميتواند به صورت بالقوه نیازمند ايجاد
شرايط آزمايشگاهي باشد ،در غیر اينصورت ايجاد يک دستکاري ساده ممکن است براي
مشارکتکنندگان واضح و نمايان باشد .در طرح بینگروهي ،مشارکتکنندگان مختلف
شرايط تحقیق مختلفي دريافت ميکنند و از شرايط تحقیق يکديگر نا آگاهند ،و شرايط
آزمون کمتر برايشان واضح و نمايان است .به اين دلیل که مشارکتکنندگان از لحاظ
ويژگيهايي غیر مرتبط با شرايط نیز باهم متفاوتند ،اين طرحها ،به نوسانات در هر يک از
شرايط تحقیق ميافزايد و شناسايي تفاوتهاي با اهمیت آماري در بین گروهها (در صورت
وجود) را دشوار ميسازد .رِفِت ( )2010نشان داد که چگونه اطالعات ناشي از طرح درون-
گروهي ميتواند براي تکمیل آزمايش بینگروهي استفاده شود .او شرايطي را بررسي کرد
که در آن تقلب توسط حسابرس ،کشف نشده بود .آزمايش اصلي او طرحي بین گروهي
داشت که در آن به يک گروه از ارزيابان گفته شد که حسابرسان در طرح حسابرسي
آزمون هاي اضافي را جهت کشف تقلب اجرا کرده و به گروه ديگر گفته شد حسابرسان
چنین آزمونهايي اجرا نکرده بودند .ارزيابان حسابرساني که آزمونهاي اضافي اجرا نموده
بودند ،بیشتر از ديگر حسابرسان در عدم کشف تقلب مسئول دانستند .در سوال پس آزمون
هر گروه در شرايطي غیر از آزمون اصلي ( يعني دستکاري شرايط بیروني طرح درون
گروهي) ،در مورد میزان مسئولیت حسابرس قضاوت کردند .او دريافت در اين حالت که

نکات قابل توجه برای خود ارزیابی یک...

155

ارزيابان از تمام شرايط آزمون آگاهند ،ديگر حسابرساني که آزمونهاي اضافي اجرا کردند،
را بیشتر مسئول نميدانند.
توجه به متغیرهاي تعديلکننده 80يا مداخلهگر 81بالقوهي سازگار با نظريه و ناسازگار با
توضیحات رقیب :کالِتي و همکاران ( ،)2005مزاياي استفاده از تجزيه و تحلیل واسطه 82را نشان
دادند .همکاري اولیه که در يک سیستم کنترلي قوي القا ميگردد ،متغیر تعديلکننده اعتماد را
افزايش داده و اعتماد اثر مثبت بر همکاريهاي بعدي دارد که با ديدگاه ادبیات پیشین مبني بر
اين که سیستمهاي کنترلي ،اعتماد و بنابراين همکاري را کاهش ميدهند ،تضاد دارد .محققان،
مشارکتکنندگان را به طور تصادفي در دو گروه شامل گروهي با شرايط سیستم کنترلي قوي
و گروهي بدون سیستم کنترلي و به يکي از دو شرايط بین گروهي تخصیص دادند .آنها سطح
همکاري اولیه باالتر ،اعتماد (متغیر تعديلکننده) و همکاري بعدي باالتري را در گروه داراي
سیستم کنترلي قوي مشاهده نمودند که نشان داد ،افزايش اعتماد و همکاريهاي بعدي در چنین
شرايطي از وجود اولیهي سیستم کنترلي قوي ناشي ميشود .براي حمايت بیشتر از اين تفسیر،
انجام تجزيه و تحلیل واسطه نشان داد افزايش اعتماد ناشي از وجود اولیه سیستم کنترلي قوي،
تاثیر اين سیستم را بر همکاري بعدي میانجيگري ميکند .اين موضوع از تئوري زيربنايي
حمايت ميکند که يک سیستم کنترلي قوي اولیه ،سبب بهبود همکاري اولیه ،افزايش اعتماد
بین کارکنان و سپس همکاري کارکنان ميشود ،حتي زمانيکه ديگر سیستم کنترلي قوي برقرار
نباشد.
توجه به ورود اثرات متقابل پیشبیني شده ،83براي کنترل متغیرهاي بالقوه حذف شده :اثر
متقابل هنگامي رخ ميدهد که تاثیر متغیر مستقل ( )I1بر متغیر وابسته ( )Dدر سطوح مختلف از
متغیر مستقل دوم ( ،)I2متفاوت است .فرض کنید محققان رابطهاي بین  I1و Dرا پیش بیني و
تعیین نمودهاند .اين ارتباط براي پیشبیني و مستندسازي اثر متقابل بین  I1و  I2که موافق با نظريه
محققان است ،مفید ميباشد ،اما براي متغیرهاي حذف شدهي بالقوه که فقط تاثیر اصلي I1بر D

را پیشبیني ميکند و نه اثر متقابل بین آنها را ،مناسب نميباشد .اين روش عالوه بر اينکه
پشتوانه بهتري براي نظريه فراهم مينمايد ،به رد فرضیات رقیب نیز کمک ميکند.
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طراحی آزمونهایی برای پشتیبانی از نظریه مقاله و کنترل اثر توضیحات
جایگزین
 تجزيه و تحلیلهاي آماري (بهعنوان مثال ،رگرسیون يا  )ANOVAرا انجام دهید تا براي
نظريه خود پشتوانه اولیه فراهم آوريد.
 تجزيه و تحلیلهاي واسطه( 84بهعنوان مثالANCOVA ،و تحلیل مسیر )85را انجام دهید تا
اثرات ضمني (عوامل مداخله گر) ،را آزمون کنید.
 پس زمینه (حوزه) دادههاي پس آزمون( 86به عنوان مثال ،سالهاي تجربه و تجربه صنعت)
را به عنوان متغیري کنترلي براي کاهش نوسانات مدنظر قرار دهید.
پژوهشهای میدانی
مرچنت و وندِر استِد ( ،)2006نشان دادند که استفاده از روشهاي تحقیق میداني در
حسابداري درطول سالهاي 1981الي  2004افزايش يافته که غالباً در حوزهي حسابداري
مديريت بودهاست .مهمترين افزودهعلمي تحقیقات میداني کشف رويههاي پیشرو87و بررسي
پژوهشي 88اين رويهها بودهاست .مطالعه میداني به عنوان يک رويهي اصلي پژوهش ،به مفهوم
برقراري تماس مستقیم با دستاندرکاران حرفه (کارکنان ،مديران ،قانونگذاران و مشاوران) در
محیط کاري طبیعي آنان تعريف ميگردد .اگرچه مطالعه میداني اغلب استفاده از روشهاي
چندگانه (توزيع يک پرسشنامه و يا جمعآوري دادههاي کتابخانهاي) را ميطلبد ،اما فهرست
نکات قابل توجه مقالهي حاضر ،بر ويژگيهايي از اين مطالعات ،که متمايزکننده آنها از
مطالعات تجربي يا پیمايشي است تمرکز و از ديدگاهي اثباتي به پژوهشهاي میداني مينگرد،
در حاليکه رويکردهاي تحقیق انتقادي 89و تفسیري 90از روشهاي کیفي استفاده و مفروضات
زير بنايي 91متفاوتي دارند .مطالعهي اندرسون و ليلیز ( ،)2011نمونهاي برجسته است ،زيرا از
تماس مستقیم با مشارکت کنندگان سازماني به عنوان يکي از روشهاي اصلي ،براي حوزههاي
محدود مورد بررسي استفاده نموده تا تعريف پختهاي از رويدادها استخراج نمايد .اگرچه برخي
محققان میان مطالعات میداني و موردي تمايز قايلند ،زيرا مطالعات موردي فقط يک محل يا
شرکت را بررسي ميکنند ،اما در مقالهي حاضر ،مطالعات موردي نمونهاي از مطالعات میداني
در نظر گرفته شد .با وجود اينکه کار میداني غالباً اکتشافي 92بوده و در ايجاد نظريه استفاده
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ميشود ،اما ميتواند براي آزمون نظريه نیز استفاده گردد .در ادامه نکات کلیدي براي دستیابي
به قابلیت اتکا و اعتبار مطالعات میداني مطرح ميشود .قابلیت اتکا امري است که محقق ميتواند
خوانندگان را مطمئن سازد تا به دادهها اعتماد و استنتاجات معتبري 93از آنها انجام دهند .اعتبار
به استحکام نظري کار میداني براي ايجاد يا آزمون نظريه مربوط ميشود.
تبیین قابلیت اتکاي دادههاي میداني :به اين منظور چهار نکته ذيل را مدنظر قرار دهید:
 مستندسازي و نگهداري روشهاي جمعآوري دادهها94و رويههاي تجزيهوتحلیل 95توجه
شود .ثبت و کدگذاري دادهها ،که ديگران بتوانند با پیروي از همان مراحل به نتايج مشابهي
دست يابند .پا و همکارن ( ،)2011براي اطمینان از يکپارچگي دادهها ،استفاده از راهنماي
مصاحبه پیشآزمون ،ثبت صوتي تمام مصاحبهها با حفظ محرمانگي ،کنترل متون از نظر
دقت و صحت و درخواست از مشارکتکنندگان در تمرکز بر فعالیتهايي که بیشتر با آنها
آشنايي دارند ،را مدنظر قرار دادند.
 تعريف روشن نقاط تمرکز 96و بسط قواعد تصمیم گیري پیرامون چگونگي طبقهبندي
مشاهدات لحاظ شود .اگرچه ممکن است مطالعات میداني ذاتاً اکتشافي باشند ،بايد تمرکز
موضوعي97خود را حفظ نمايند .بنابراين محققان بايد حوزهي مطالعه را به دقت تعريف و
منابع مربوط براي تبیین سواالت ،را شناسايي نمايند تا سبب ايجاد رويکردي يکنواخت در
انتخاب و طبقهبندي مشاهدات گردد.
 از منابع داده چندگانه( 98مانند مصاحبهها و شواهد مستند) براي تايید (تقويت) يافتهها استفاده
کنید .مصاحبه ،روش رايج براي برقراري ارتباط با مشارکتکنندگان ،جمعآوري دادهها و
انجام مطالعات میداني است ،اما ساير ابزارهاي جمعآوري دادهها عبارتند از مشاهده مستقیم
و بررسي مستندات .استفاده از شواهد بدست آمده توسط منابع مختلف ميتواند اعتبار را
افزايش دهد.
 از کدگذاران مختلف و ناآگاه نسبت به تئوري استفاده کنید .هنگاميکه روش میداني
مستلزم کدگذاري متون مصاحبه يا ساير دادههاي میداني است ،استفاده از کدگذاران
مختلف ،شامل آنان که از نظريه مقاله بي اطالعند نیز ميتواند قابلیت اتکاي دادهها را افزايش
دهد.
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اطمینان از اعتبار استنتاجات مطالعه میداني :مهمترين معیار براي قضاوت اعتبار مطالعه میداني
اين است که نه تنها به شکل جالبي گردآورندهي ادبیات مرتبط در ايجاد و آزمون نظريه باشد ،
بلکه برآمده از شرايط میداني باشد .در صورت مشارکت مستقیم محقق در جمعآوري،
طبقهبندي و تفسیر دادههاي میداني ،ضروري است که خوانندگان از عدم سوگیري احتمالي
دادهها اطمینان يابند .بنابراين بايد:
 توجه به الگوهاي داده که با نظريه محقق قابل توضیح نبوده و پرهیز از تايید سوگیرانه انجام
شود .مقابله با تمايل ذاتي به تمرکز بر طرحهايي که محقق انتظار مشاهده در دادهها دارد و
پرهیز از ناديده گرفتن مشاهداتي که به نظر از طرحي ناسازگار با انتظارات محقق برخودارند،
ضروري است.
 تنظیم دقیق میدان (حوزه) مطالعه در ايجاد يا آزمون نظريه انجام شود .محققان نميتوانند از
کنترل آزمايشگاهي يا دستکاري شرايط در اين تحقیقات استفاده کنند ،اما براي مقابله با
سوگیري ذکرشده ،ميتوانند حوزه مطالعهي خود را به گونهاي انتخاب کنند که پیرامون
سوال تحقیق حاوي حداکثر اطالعات مفید باشد .هدف ،تعمیم يافتههاي تحقیق به يک
جامعه نیست ،بلکه تايید يا رد مستدل يک نظريه از طريق ساختاري دقیقاً تعريف و انتخاب
شده است (يین .)2003 ،در شرايط ايده آل براي برقراري يک نظريه ،اگر نظريه در موارد
خاصي برقرار نباشد ،داراي مغالطه99يا حداقل ناکامل است .بنابراين محقق میداني بايد با
کنارهم گذاري يافتهها و تحلیل عمیق ،همراه با درکي جامع از ادبیات ،تغییرات/تعديالت
الزم در نظريه فعلي را پیشنهاد دهد (مرچنت و وندِر استِد.)2006 ،
پژوهشهای پیمایشی
به دلیل فقدان دادههاي در دسترس عموم جهت شاخص قراردادن به عنوان متغیرهاي مدنظر ،
روش پیمايشي در حوزه حسابداري مديريت بیشتر از حسابداري مالي استفاده ميشوند .به دلیل
مبتني بودن بر ادراکات شخصي ،دادههاي پرسشنامهاي بیشتر از تحقیقات داراي دادههاي در
دسترس عموم و عیني ،توجه خوانندگان را جلب مينمايند .بنابراين مشابه تحقیقات میداني در
اين تحقیقات نیز ،اعتبار در تنظیم پیمايش نکتهي اساسي قابل توجه است و بايد اطمینان منطقي
خوانندگان از اينکه پیمايش به خوبي طراحي و اجرا شده و نتايج معتبري براي تبیین سوال تحقیق
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به دست میدهد ،جلب گردد .در میان تحقیقات انجام شده ،مطالعات ديلمن (،)1978 ،1999
فولر ( )2009و وندِر استِد و ديگران ( ،)2005رهنمودهاي مفیدي در خصوص نکات قابل توجه
براي يک محقق در طراحي و اجراي پیمايش دقیق ارائه نمودند که مقالهي حاضر آنها را درسه
موضوع سازگاري ،100تعمیمپذيري( 101اعتبار بیروني )102و اعتبار دروني( 103که غالباً به آن اعتبار
ميگويند) خالصه نمود.
مطابقت طراحي پرسشنامه با هدف مطالعه :در خصوص سازگاري ،محققان بايد از خود بپرسند
که آيا پیمايش آنها بهترين راه براي آزمون سوال تحقیق آنهاست يا شاخصهاي کافي ديگري
از منابع داده موجود براي اين آزمون ،در دسترس است .گاهي اوقات ممکن است الزم باشد تا
برخي اما نه تمام دادههاي مورد نیاز براي يک مطالعه از طريق مطالعه پرسشنامهاي بدست آيد.
هنگاميکه دادههاي شاخص در دسترس نبوده يا ناکامل هستند ،روش پیمايشي ميتواند به تبیین
سواالت مهم تحقیق کمک نمايد .با اين وجود ،تناسب روش پیمايشي بايد با اهداف مطالعه ،
مورد قضاوت قرار گیرد .بنابراين ،بیان صريح اهداف مطالعه و سپس طراحي پیمايش براي
دستیابي به آنها حائز اهمیت است .براي تحقیقات اکتشافي ،104پرسشنامه بايد به گونهاي طراحي
شود تا با پاسخهاي حاصله ،پديدهي مورد نظر را تشريح و به طور بالقوه مطالعات آتي را پیشنهاد
نمايد (مانند مطالعه ديچه و ديگران 2013 ،و گراهام و ديگران .)2005 ،معیارهاي الزم براي اين
مطالعات ،به احتمال کم از مطالعات قبلي در دسترس است و بنابراين الزم است که محققان
سواالت و معیارهاي جديد بسیاري را به دقت مطرح نمايند .براي مطالعات پیمايشي با هدف
آزمون نظريه (مانند فالِرتون ،کِنِدي و ويدِنر ،)2013ضروري است يافتههاي مبتني بر پیمايش
بتوانند نظريه را تايید يا رد کنند .در اينحالت ،خوانندگان انتظار دارند ،محققان تا حد ممکن بر
معیارهاي موجود که ويژگيهاي روان سنجي تبیین شدهاي دارند ،اتکا نمايند .ناديده گرفتن اين
موضوع ميتواند در مورد اعتبار معیارهاي پیمايش نگرانيهايي ايجاد نمايد .اگرچه قابلیت تعمیم
و اعتبار براي هر نوع تحقیق پیمايشي ضروري است لکن ،پیمايش اکتشافي اگر قابلیت تعمیم
ضعیفي داشته و يا قادر به توضیح گوياي پديدهي مورد نظر نباشند ،ارزش محدودي دارند در
حاليکه پیمايش آزمونکننده تئوري ،چنانچه به دلیل مشکالت اندازهگیري ،اعتبار دروني پايیني
داشته باشند ،ارزش محدودي دارند.
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بررسي قابلیت تعمیم دادههاي حاصل از پرسشنامه :خوانندگان هنگامي از اعتبار بیروني تحقیق
اطمینان کافي مييابند که پاسخدهندگان مطلع از نمونهاي بیطرفانه در جامعه مورد نظر انتخاب
شده و يک پرسشنامهي خوب طراحي شده را تکمیل نموده باشند .به اين منظور:
 هدف گذاري و انتخاب مشارکت کنندگان مطلع که براي سوال تحقیق مناسب باشند.
انتخاب مشارکتکنندگان مناسب ،قابلیت تعمیم مطالعه را افزايش ميدهد .نحوهي دستیابي
به چنین مشارکتکنندگاني و تشويق آنها به مشارکت در پیمايش دشوار است.
 ابزار پیمايش را با يک گروه کوچک از مشارکتکنندگان مدنظر پیش آزمون کنید .پیش
آزمون پرسشنامه ميتواند احتمال موضوعاتي که ميتوانند سبب کاهش پاسخگويي به
سواالت و يا سوگیرانهشدن نمونه گردند ،کاهش دهد .اين موضوعات ممکن است شامل
طوالني بودن پرسشنامه ،ترتیب سواالت (محل قرار گرفتن سواالت حساس) ،نوع سواالت
(بسته يا باز) ،عدم اطمینان از افشاي نام و يا روش توزيع (مانند ايمیل يا توزيع آنالين) باشد.
 پرهیز از عوامليکه سبب عدم پاسخگويي به سواالت ميگردد .هنگاميکه ضريب
پاسخگويي به سواالت پايین است ،بايد پرسشنامهها از لحاظ سوگیرانهبودن مدنظر قرار
گیرند .عالوه بر توجه به خود انتخابي در نوع افرادي که به سواالت پاسخ ميدهند ،توجه
داشتن نسبت به ويژگيهاي پرسشنامه که ممکن است تمايل به پاسخگويي را در میان تمام
مشارکت کنندگان کاهش دهد ،نیز مهم است .پس از انجام پیش آزمون ،مشارکتکنندگان
را ميتوان از منابعي مانند سازمانهاي حرفهاي ،لیست هاي منتشر شده از مشتريان يا معامله-
گران و دورههاي آموزشي برگزيد .اگر چه محققان بايد بدانند که انتخاب از زير مجموعهاي
از جامعه ،حتي با وجود ضريب پاسخ باال ،میتواندپاسخهاي تورشدار به دست دهد .مثالً
مديران ارشد مالي که در انواع خاصي از آموزشهاي اجرايي ثبت نام و يا در نظرسنجيهاي
فصلي صنايع مشارکت دارند ،در مقايسه با ديگر مديران ارشد مالي به شکل معناداري
متفاوتند.
حصول اطمینان از اعتبار دروني استنتاجات مطالعه پرسشنامهاي :در خصوص اعتبار ،سواالت
پرسشنامه بايد معیارهاي اندازهگیري دقیق و بیطرفانهاي براي تمام متغیرهاي کلیدي شامل
تعدادي منطقي از متغیرهاي کنترلي فراهم آورد ،تا استنتاجات مستحکمي را براي روابط بین
متغیرها میسر سازد .يک تهديد براي اعتبار دروني دادههاي پرسشنامهاي اين است که مقادير هر
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دو متغیرهاي وابسته و توضیحي براي هر نمونه مشاهده معموالً در يک نقطه زماني از يک پاسخ
دهنده جمع آوري ميشود .بررسي روابط علي با استفاده از پرسشنامه دشوار است ،زيرا اندازه-
گیري متغیرها از لحاظ زماني مجزا نشدهاست .همچنین از آنجا که مشاهدات پرسشنامهاي
ادراکات يک نفر پاسخگو را در خصوص روابط مدنظر نشان ميدهند ،متغیرهاي پرسشنامه
ممکن است تا حدود زيادي سوگیرانه باشند .بنابراين محدودسازي سوگیري هم در پاسخ
دهندگان و هم در پاسخهاي آنان موضوع با اهمیتي در اين مطالعات بوده و به اين منظور بايد
دو نکته ذيل را مدنظر قرار داد:
 براي ساخت متغیرها و برقراري شرايط مستحکم روانسنجي ،از تحلیل مناسب پرسشنامهي
کاهنده ابعاد دادهها (مانند تحلیل عاملي )105استفاده کنید .براي ايجاد استنتاجهاي معتبر از
دادههاي پیمايشي ،دادهها بايد قابل اتکا و تحلیل آماري براي آزمون سوال تحقیق مناسب
باشد .محققان بايد پرسشنامههاي داراي سواالت مختلف را بر اساس ادبیات تحقیق ،طراحي
و سپس تستهاي روانسنجي را براي ارزيابيکیفیت اجرا و مقادير قابل اتکايي فراهم آورند.
هدف ،افزايش قابلیت اتکاي اندازهگیريها يعني سازگاري دروني 106اقالم پرسشنامه و نیز
اعتبار آنها است .يعني درجهاي که متغیرهاي مورد نظر ،مقصود اندازهگیري را ميسنجند.
فالِرتون و ديگران ( ،)2013معیار خود از استراتژي تولید ناب107را با اين معیار که آيا شرکت
خود را به عنوان يک تولیدکننده در سطح جهاني ميشناسند يا خیر؟ ،مرتبط نمودند .بر
اساس اين ايده پیادهسازي تکنیکهاي تولید ناب به احتمال بیشتري در شرکتهاي تولید-
کننده در سطح جهاني انجام ميشوند .اين معیارها در مقايسه با معیارهاي بیروني معتبرند ،اما
هنگاميکه ايجاد آنها میسر نیست ،مثالً هنگاميکه پرسشنامه بينام است ،بهترين راهکار
جايگزين ،مرتبط ساختن متغیرهاي مربوطه با هم در پرسشنامه است.
 از پیشداوري در مورد پاسخ مانند روشهاي سوگیرانهي معمول و پیش داوري با طرح
سواالت هدايتکننده يا پاسخهاي مردم پسند ،بپرهیزيد .روشهاي سوگیرانه در نتیجهي
ترتیب سواالت ،گروهبندي ،برچسب زدن 108و يا قالببندي 109روابط ساختگي بین متغیرها
ناشي از اندازهگیري ضعیف آنها ايجاد ميگردد .ديچه و همکاران ( )2013مزيت مديريت
پرسشنامه آنالين را امکان تغییر تصادفي ترتیب گزينههاي يک سوال به منظور کاهش اثرات
بالقوهي ترتیب ارائه آنها ميدانند .همچنین شکل رايجي از تورش ممکن است ناشي از
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پاسخگويي تمام سواالت يک پرسشنامه توسط يک پاسخ دهنده باشد ،گردآوري قسمتي
از دادهها از ساير پاسخدهندگان ميتواند اين سوگیري را کاهش دهد .به عنوان مثال ،براي
ارزيابي عملکرد پاسخ دهندگان به پرسشنامه بهتر است به جاي اينکه از آنها بخواهیم
عملکرد خودشان را ارزيابي نمايند ،ارزيابي را به مدير آنها واگذار نمايیم .اگرچه اين امر
مستلزم تهیه پرسشنامهاي با پاسخدهندگان مختلف است که اغلب اجرايي نبوده و ميتواند
سبب کاهش نرخ پاسخگويي110شود .گاهي اوقات ميتوان چنین تورشي را با کنترل
يکنواختي پاسخ مشارکتکنندگان به سواالت مرتبط يا مشابه در پرسشنامه و يا با ارتباط
دادههاي پرسشنامهاي به دادههاي کتابخانهاي ،111کاهش داد .نوع ديگري از سوگیري ممکن
است به دلیل طرح سواالت هدايتکننده112رخ دهد .مثالً پاسخدهندگانيکه مديريت سود
مي کنند ممکن است تمايلي براي اقرار کردن به آن نداشته باشند زيرا از نظر اجتماعي
مديريت سود ،نامطلوب انگاشته ميشود .به طور معکوس سوال يک پرسشنامه ميتواند به
گونهاي طراحي شود که سبب موافقت پاسخدهندگان با مديريت سود گردد ،زيرا طبق
سوال"همه آن را انجام ميدهند" .سوگیري شرايط مطلوب اجتماعي113را ميتوان با ناشناس
نگاه داشتن پاسخ دهندگان کاهش داد .پیش آزمون114نیز ميتواند به شناسايي و رفع
سواالت سوگیرانه احتمالي کمک نمايد .عالوه بر روشهاي فرآيندي ،کنترلهاي آماريِ
سوگیريِ پرسشنامه (تحلیل عاملي اکتشافي 115اقالم پرسشنامه) ،براي اندازهگیري متغیرها
مورد استفاده قرار ميگیرد .باوِنز و ون لِنت ( )2007و ابرنِسي و همکاران ( )2013از هر دو
روش استفاده ميکنند تا اطمینان خوانندگان از اعتبار پرسشنامه را افزايش دهند.
تفسیر یافتهها و نتیجهگیری
تفسیر يافتههاي تجربي شامل:
 اهمیت آماري ،حجم اقتصادي يا اندازه اثر يافتهها را در صورت امکان تشريح نمايید .پس
از گزارش اهمیت آماري نتايج ،محققان بايد اهمیت يافتهها را با برآورد مقدار اقتصادي يا
عملي و اندازه اثر116نتايج ،ارزيابي نمايند.
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 در خصوص طرح و حجم يافتهها بر مبناي مطالعه خود و يافتههاي تحقیقات قبلي بحث
نموده ،آنها را توجیه کنید .چنانچه اندازه اثر و اهمیت اقتصادي با نظريه محققان و يا يافته-
هاي مطالعات قبلي سازگاري نداشته باشند ،انجام مالحظات و تحلیلهاي بیشتر الزم است.
اگر اثر اقتصادي کمتر از انتظار باشد ،درک دلیل آن ميتواند به بررسي با اهمیت بودن نتايج
کمک نمايند .همچنین بصورت مشابه اگر مقدار اقتصادي اثر برآوردي بسیار بیشتر از انتظار
باشد ،درک دلیل آن ميتواند به بررسي معتبر بودن نتايج کمک نمايد.
 اگر دادهها صرفاً قسمتي از طرح پیشبیني شده را حمايت ميکنند و يا تجزيه و تحلیلهاي
متفاوت به استنتاجات آماري مختلفي منتج ميشوند ،داليل محتمل را براي ارزيابي اتکاي
يافتههاي خود مدنظر قرار دهید .اين داليل محتمل شامل خطاي دادهها ،قدرت کم آزمون
به دلیل کوچک بودن نمونه ،عوامل حذف شدهي با اهمیت و نظريه ناقص يا غیر معتبر است.
ارائه نتايج شامل:
مرتبط ساختن نتايج با انگیزه و سوال پژوهش ،پرهیز از تعمیم يا تلخیص بیش از حد و بحث
در خصوص ارزش افزوده علمي و جنبههاي ضمني يافتههاي مطالعه توجه شود.
قابل ذکر است که در مطالعهي حاضر به تبیین تحقیقات انتقادي و تفسیري که روشهاي کیفي
را به کار ميبرند ،پرداخته نشده است ،زيرا از لحاظ ساختاري با رويکرد اثباتي مدنظر متفاوت
هستند .همچنین چگونگي خلق يک ايدهي پژوهش ،چگونگي مقاله نوشتن يا چاپ آن نیز
تشريح نشدهاست .اگر چه مستقیماً در اين موضوعات بحث نشده لکن انتظار ميرود با رعايت
نکات مطرح شده ،احتمال چاپ مقاله افزايش يابد .اين مقاله با اغلب مقاالت حسابداري متفاوت
است ،زيرا دانش جديدي در خصوص پديدههاي حسابداري به دست نميدهد .هدف اين مقاله
کمک به محققان حسابداري با ارائه فهرست نکات قابل توجه است تا از کلي نگري و ناديده
گرفتن نکات کلیدي جلوگیري گردد .خوانندگان توجه نمايند که هیچ مطالعهاي کلیهي مطالب
بیان شده و نکات ارائه شدهي اين مقاله را در بر ندارد.
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